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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
  ستار حبيب استاد 
  ٢٠١٨ فبروری ٢٢

  

  )مونيخ( مونشن شھر ىئھما گرد در شركت

 
  ستار حبيب

 متوجه اما بروم ىئھما گرد محل به موتر با كه كردم فكر خويش نزد ، كنم شركت تظاھرات در تا بودم روز اين منتظر

 مى يداپ مشكله ب موتر ايستادن براى جاى كهً قبال . است مسدودشده امنيتى كنفرانس خاطره ب ھا جاده از تعدادى كه شدم

 بروم محله ب جمعى ونقل حمل وسايل از استفاده با گرفتم تصميم پس ، شده تر مشكل امنيتى كنفرانس تشكيل با اكنون شد

 دوستاناز  بعضى با پرسى احوال از وبعد رسيدم ىئھما گرد محل به . گرفت قرار عملۀ منصه ب صميممت اين كه

 جمھور يسئر از وعكسھاى ھا شعار ًثانيا بود "مزارىعبدالعلی " عكس كرد جلب خوده ب را توجھم انچه شنايان،آو

  .يهئاجرا يسئور

ه ب اجتماع اينۀ گوش يك از كه شدمئی صدا سرو متوجه ھانگنا . بود شده ريزى برنامه احسن نحو به ماندھى وساز نظم

 جنبش اعضاى ممانعت با که ه اندكرد بلند را "مسعود" عكس" مسعود شاه احمد" طرفداران كه دانستم ًبعدا رسيد گوش

 داعيهبا تأسف  .بود تزازھا در ىئھما گرد اخر تا وى عكس "مسعود" طرفداران اثرمقاومت در شدند مواجه ىئروشنا

   . دنداشتن ھم را مخالف عكس يك تحمل حتى ديموكراسى دروغين داران

 .نمودند صحبت كشور جارى وضعيت با رابطه در فرانسوى و المانى انگليسى، پشتو، فارسى، زبانھاىه ب افرادى

  . رسيد مى گوش و چشم به ومونوپولى انحصارى سياست نوع يك مجموع در شد مى برده نام زياد اجتماعى عدالت از

 ما ۀجامع بر حاكم وشرايط زمان نياز به مقتضى پاسخى امروزى نسل كه ببينم تا كردم شركت اميدوارى اين با بنده

 يك ايجاد براى مستحكم بناى سنگ گذاشتن ،چاردھه ين ادر اندوزى تجربه با حقيقت در پاسخ اين و كردد نخواھ هئارا

  . نبود بيش خيالى ھم اين كه. نباشد خبرى ھا تضاد ، تفاوتھا از ديگر جامعه در كه است ملت
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 اجتماعى عدالت از توان مى زادىآ از خوردار برۀ جامع يك در ، زادىآ از ونه بود اجتماعى عدالت روى زياد كزرتم

 جامعه چنانچه در ، ايم كوبيده گوششه ب اسب سم جاىه ب را اسب نعل ھميشه ما نيست تعجب جاى ، وردآ ميانه ب سخن

 خلق حكومت دوران(. بود جارى زبانھارب پرولتاريا ديكتاتورى از سخن بود راستهآ قبايلى وزينت زيب ھمه بااين كه اي

 )وپرچم

  


